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Sammanfattning 

Introduktion: Diabetesneuropati är en mycket vanlig komplikation vid diabetes, man 

räknar med att ca 50 % av diabetikerna är drabbade. Symtomen är diffusa och varierar 

beroende på vilken typ av neuropati patienten har, det kan upplevas som brännande 

stickande smärta vid perifer neuropati eller ge besvär med yrsel eller diarré vid autonom 

neuropati. Den största risken för utveckling av diabetesneuropati är hyperglykemi och 

diabetesduration. Patogenesen är inte klarlagd men utvecklingen av diabetesneuropati 

påverkas av flera olika faktorer både metabola och vaskulära. De vanligaste biokemiska 

reaktionsvägarna är icke-enzymatisk glykering (AGE), oxidativ stress, polyolmetabolism, 

hexosaminmetabolism och aktivering av proteinkinas C. I dagsläget finns ingen behandling 

mot neuropati men det forskas för att hitta något som ger bra effekt. Flera studier på C-

peptid (den del av proinsulin som länkar ihop insulinkedjorna) och antioxidanten ALA (α-

liponsyra) är genomförda med goda resultat.  

Syftet med studien är att ta reda på vad som orsakar utvecklingen av diabetesneuropati och 

ta reda på om det finns något effektivt läkemedel som motverkar denna utveckling. 

Metod: Detta är en litteraturstudie som är inriktad på studier av C-peptid och α-lipoic acid 

(ALA). Studierna som arbetet är byggd på är hittade med hjälp av sökningar på Pubmed, 

internet och bibliotek. Sökord som användes är bl.a. diabetic neuropathy, treatment, C-

peptide och α-lipoic acid. 

Resultat: Resultaten bygger på sex stycken studier, tre av dem tittar på effekten av C-

peptidbehandling och tre av dem på ALA–behandling. Studierna är randomiserade, 

dubbelblindade och placebokontrollerade. I studierna på C-peptid ses ingen förbättring i 

HbA1C (medelblodsockret under de senaste 6-8 veckorna) men flera av symtomen på 

neuropati visar på en signifikant förbättring, exempelvis nervledningshastighet och 

känsligheten för temperatur och vibrationer. Studierna på ALA visar också på positiva 

effekter av behandlingen med bland annat förbättring av smärtsymtomen som är 

associerade till perifer neuropati. 

Diskussion: En enskild orsak till diabetesneuropati går ej att fastställa men kopplingen 

mellan hyperglykemi och skador på nerverna är tydliga. Diabetesdurationen spelar också en 

stor roll för utvecklingen av diabetesneuropati. Eftersom att ingen läkemedelsbehandling 

finns tillgänglig för att förhindra uppkomsten av neuropati så fokuseras det på strikt 

blodsockerkontroll för att fördröja utvecklingen men forskning pågår för att hitta 

behandling som motverkar nervskador eller förbättrar nervfunktioner vid neuropati. Två 

substanser som det forskas en hel del runt är ALA och C-peptid. Effekten av behandling med 

dessa ämnen har varit god. Positiva effekter har setts både på nervledningshastighet och 

smärtsymtom. 

Slutsats: Både ALA och C-peptid har visat på positiva effekter men fler studier som sträcker 

sig över längre tidsperiod behövs. 

Nyckelord: diabetic neuropathy, treatment, c-peptide, α-lipoic acid. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ordlista 

ALA - α-liponsyra (eng. α-lipoic acid) 

CMAP - sammansatta muskelaktionspotentialer 

DM - diabetes mellitus 

GSH - glutation, en antioxidant som tillverkas av kroppen 

HbA1C - glykerat hemoglobin, ett mått på medelblodsockret som visar hur värdet har varit 

de senaste 6 – 8 veckorna 

HRDB - hjärtfrekvensrespons vid djupandning 

MCV - Motor nerve Conduction Velocity, motorisk nervledningshastighet 

NIS - undersökning av vibrationsförändringar, muskelsvaghet och avsaknad av reflexer 

NIS(LL) - NIS-undersökning i de nedre extremiteterna 

NSC - Neuropathy Symptom and Change score, undersökning av autonoma, motoriska och 

sensoriska symtom 

ROS - reaktiva syreföreningar 

SCV- Sensory nerve Conduction Velocity, sensorisk nervledningshastighet 

SNAP - sensorisk nervaktionspotential 

TSS - Total Symptoms Score, brännande eller knivstickande smärta, domningar och 

stickningar 

QST - kvantitativ sensibilitetsmätning 
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Introduktion 

Diabetesneuropati 

Ca 50 % av patienterna med diabetes mellitus (DM) är drabbade av diabetesneuropati. Det 

är en av de vanligaste komplikationerna vid DM och påverkar nervsystemet negativt genom 

demyelinisering och axonal degeneration. Skadorna som uppkommer är oftast inte 

livshotande men leder till att livskvalitén försämras negativt hos många patienter. Detta på 

grund av att många av de naturliga livsfunktionerna drabbas, som till exempel 

blodtryckskontrollen, sexlivet och matsmältningen. Det finns flera olika varianter av 

diabetesneuropati, varav de vanligaste är perifer och autonom neuropati (1, 2). Många av 

patienterna har inte enbart en typ av neuropati utan har en blandning där en av typerna ofta 

är mer framträdande, det är ofta flera nerver som är påverkade s.k. polyneuropati (2).  

Symtomen på neuropati kan vara diffusa och utvecklas under en lång tid, från början kan de 

komma och gå för att sedan bli mer konstanta och det kopplas inte alltid ihop med 

diabetessjukdomen. Vid perifer neuropati drabbas främst känseln och rörelseförmågan och 

man kan t.ex. uppleva en stickande, brännande känsla i fötter och ben, tappa känsel i 

fötterna eller bli överkänslig mot beröring. Vid autonom neuropati så är det inre organ som 

drabbas, man kan bland annat uppleva yrsel vid uppresning, kräkning, nattlig diarré, 

obstipation, erektionsstörning och ökad hudtemperatur. Detta pga. att exempelvis hjärta, 

blodkärl, magsäck, tunntarm, tjocktarm, penis och hud kan vara påverkade(2, 3). 

De största riskfaktorerna är hyperglykemi och diabetesduration men även ålder och 

patientens längd påverkar. Det är större risk för utveckling av diabetesneuropati ju längre 

patienten haft diabetes men genom god blodsockerkontroll minskar risken avsevärt (1). 

Patogenesen är inte helt klarlagd men utvecklingen av diabetesneuropati påverkas av flera 

olika faktorer både metabola och vaskulära, även tryck och ödem påverkar (2, 4).  

Det har gjorts undersökningar där man har funnit förändringar både i själva nervcellen, 

främst i axonet, och i schwanncellen (det isolerande höljet som omger axonet). Utifrån dessa 

fynd anser man att skadan börjar i axonet och försämringen gör att antalet nervfibrer 

minskar. Detta leder till fibrosinlagring i nervcellen som då förtvinar. Man har även sett 

skador på schwannceller som leder till att delar av myelinet förstörts.  

Det finns många olika biokemiska reaktionsvägar som tros ha betydelse för utvecklingen av 

neuropati men processen bakom allt hör sannolikt ihop med hyperglykemin eftersom att 

funktionsstörningens omfattning har en stark koppling till glukosnivån (se figur 1). Icke-

enzymatisk glykering (AGE), oxidativ stress, polyolmetabolism, hexosaminmetabolism och 

aktivering av proteinkinas C är de vanligaste biokemiska reaktionsvägarna och kommer att 

beskrivas vidare nedan (2). 
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Reaktionsvägar 

 

Figur 1. De vanligaste biokemiska rektionsvägarna som har betydelse för utvecklingen av 

diabetesneuropati. Figuren är en omarbetad variant av bild 28.2 som hittas i referens 2. 

 

Icke-enzymatisk glykering 

Icke-enzymatiska förändringar uppstår efter lång period med hyperglykemi och det leder till 

att makromolekyler förändras och större mängd icke-enzymatiska glykeringsprodukter 

(AGE, eng. advanced glycation end products) bildas. Det skadar celler bl.a. genom att 

egenskaperna hos intracellulära proteiner förändras. AGE-rester binder till plasmaproteiner 

som då fäster på AGE-receptorer som finns på makrofager och endotelceller och detta gör 

att det bildas reaktiva syreradikaler (ROS). På så kort tid som en vecka efter att patienten 

drabbats av hyperglykemi bildas AGE intracellulärt i endotelceller, detta påverkar bland 

annat proteiner som har inverkan på endocytosen och även proteinet kollagen typ 1, vilket 

leder till att större blodkärl får minskad elasticitet (2).  

Oxidativ stress 

I en studie där man odlade endotelceller såg man att det blir en överproduktion av superoxid 

i mitokondriernas transportkedja vid hyperglykemi. Hämmar man överproduktionen av 

superoxid genom att tillsätta mangansuperoxiddismutas (ett kroppseget enzym som hjälper 

till att hämma skadliga syreradikaler) leder det till att förhindra en ökning av 

polymetabolismen, ökad bildning av AGE, ökad PKC-aktivering och en ökning av 
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hexabolmetabolismen, detta tyder på att den oxidativa stressen har en betydande roll vid 

utveckling av neuropati (2). 

Polyolvägen (Sorbitolmetabolism) 

Hos personer som inte är drabbade av diabetes sker en väldigt liten del av 

glukosomsättningen via aldosreduktas men hos diabetiker ökar aktiveringen av 

aldosreduktas på grund av hyperglykemi. Enzymet omvandlar glukos till sorbitol och sänker 

samtidigt NADPH i cellerna. Sänkningen av NADPH kan leda till att det bildas mindre 

glutation (GSH) som är en antioxidant som skyddar cellerna mot oxidativ stress.  Sorbitol i 

sin tur oxideras av enzymet sorbitoldehydrogenas till fruktos och på samma gång reduceras 

NAD+ till NADH. Orsaken till att ökningen av sorbitol leder till mikroangiopati (skador på 

kapillärerna i bland annat ögon, njurar och nerver) är inte klarlagt. Det har lagts fram flera 

olika hypoteser om detta bl.a att den osmotiska effekten som cellen utsätts för genom 

ansamlingen av sorbitol leder till cellskador, ökad polyolaktivering leder till minskat upptag 

av myoinositol och det i sin tur leder till minskad natrium-kalium-ATPas-aktivitet. 

Oxideringen av sorbitol utav NAD+ ökar kvoten mellan NADH och NAD+ intracellulärt som 

i slutändan leder till ökad aktivering av proteinkinas C (PKC) och även att omvandlingen av 

glukos till sorbitol via NADPH gör att mängden NADPH minskar, vilket leder till att 

mängden GSH också minskar och skyddet för oxidativ stress försämras (2). 

Hexosaminmetabolism  

Hexosaminmetabolism är en alternativ metabol väg till glykolysen när det är hög 

glukoskoncentration i cellen. I vanliga fall omvandlas glukos till glukos-6-fosfat och sedan 

vidare till fruktos-6 fosfat. Fruktos-6-fosfat kan metaboliseras ytterligare i glykolyskedjan 

till glukosamin-6-fosfat eller fungera som ett substrat för reaktioner som kräver UDP-N-

acetylglukosamin. Om det hastighetsbestämmande enzymet blockeras vid omvandlingen av 

glukos till glukosamin så hämmas den hyperglykemiindicerade ökningen av TGF-alfa, TGF-

beta-1, och PAI-1. Så en möjlig väg för bildning av ämnen som bidrar till 

mikroangiopatiutvecklingen vid diabetes är aktivering av hexosaminmetabolismen (2). 

Aktivering av proteinkinas C (PKC) 

Hyperglykemi orsakar en ökning av diacylglycerol (DAG) vilket i sin tur ökar aktiveringen 

av PKC. Det bildas mer av endoteltillväxtfaktor (VEGF) vid ökad PKC-aktivering och det 

leder till förändringar i kärlpermabiliteten och blodflödet, även koagulationssystemet och 

bildningen av nya blodkärl påverkas. Det är framförallt isoformen PKC-β som kopplas till 

utvecklingen av diabeteskomplikationer, däribland diabetesneuropati. Även 

inflammationssvar och reaktiva syreföreningar (ROS) blir drabbade vid PKC-aktivering (2, 

5). 
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Behandling 

Som det ser ut nu finns det ingen behandling för att förbättra diabetesneuropati och inte 

heller för att förhindra att den bryter ut (7). Den viktigaste åtgärd för att minska risken att 

drabbas är god blodsockerkontroll, med blodsockervärden så nära de normala som möjligt. 

Dock ger det inget hundraprocentigt skydd eftersom att diabetesdurationen också spelar 

stor roll för utvecklingen av nervskadan men chanserna att fördröja utbrottet ökar (1). De 

läkemedel som finns att tillgå behandlar endast symtomen och inte själva orsaken till 

sjukdomen. För behandling av smärtsam diabetesneuropati kan patienten behandlas med 

gabapentin, vid förstoppning fås bulkmedel och vid erektil dysfunktion används sildenafil, 

för att bara nämna några exempel (2, 6).  

Det pågår en hel del studier för att få fram en fungerande behandling som förbättrar eller 

åtminstone förhindra försämring av diabetesneuropati, två ämnen som studeras är C-peptid 

och α-liponsyra (ALA, eng. α-lipoic acid).  

C-peptid består av 31 aminosyror och är den del av proinsulin som länkar ihop A och B 

kedjorna av insulin och verkar ha till uppgift att ge proinsulinet rätt veckning så att insulinet 

kan binda till sin receptor (2). C-peptid och insulin utsöndras i ekvimolära mängder från 

Langerhanska öarna i bukspottkörteln. C-peptid har en betydligt längre halveringstid än 

insulin och används därför för att fastställa hur stor mängd insulin som finns i plasma, vid 

diabetes typ 1 och vid sena stadier av diabetes typ 2 ses inga eller väldigt låga koncentrationer 

av C-peptid vilket visar att det även är brist på insulin.  

Under många år har C-peptid betraktats som en biprodukt vid kroppens tillverkning av 

insulin men det finns flera studier som tyder på att C-peptid har en positiv effekt på flera 

mikrovaskulära komplikationer däribland nefropati, retinopati och neuropati (7, 8). När 

man tittat på C-peptid i cellsystem har man sett att C-peptid binds till cellväggarna och sätter 

igång en mängd olika reaktioner i cellerna. Bland annat aktiveras Na+/K+-ATPas och 

endotialt kväveoxid syntetas (eNOS). Na+/K+-ATPas kontrollerar cellernas vätskebalans och 

membranpotential genom att styra flödet av natrium- och kaliumjoner över cellmembranen, 

eNOS reglerar bildandet av kväveoxid och styr på det viset blodkärlens vidd och 

omfattningen av blodflödet. C-peptid kan även hämma de inflammatoriska och 

immunologiska reaktionerna som uppstår på grund av hyperglykemi (9). 

ALA är en disulfidförening som fungerar som ett coenzym i olika reaktioner som leder till 

produktion av cellulär energi (ATP). ALA finns i oxiderad och reducerad form och återbildar 

NAD+ från NADH. Både ALA och den reducerade formen av ALA, dihydroliponsyra, 

minskar den oxidativa stressen genom att ta hand om fria radikaler både i cellmembran och 

i cellen eftersom att den är både fett- och vattenlöslig. α-liponsyra hjälper också till att 

regenerera andra antioxidanter som C- och E-vitamin och ökar även bildandet av den 

intracellulära glutationen (10, 11). 

Anledningen till att dessa två ämnen valdes ut till denna litteraturstudie var att C-peptid är 

ett ämne som finns naturligt i kroppen hos personer som inte är drabbade av diabetes och 

borde rimligtvis ha någon mer roll än att enbart fungera som länk mellan de två 

insulinkedjorna i proinsulin och eftersom att det setts effekt på Na+/K+-ATPas som har del 

i utvecklingen av diabetesneuropati så var det väldigt intressant att titta på C-peptids effekt 

på utvecklingen av denna komplikation. ALA valdes därför att den oxidativa stressen ser ut 

att spela stor roll i utvecklingen av diabetesneuropati. Ökning av reaktiva syreradikaler och 
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minskad glutation påverkar den oxidativa stressen och finns beskrivna i flera av de 

biokemiska reaktionsvägarna och det verkar sannolikt att en antioxidant som ALA hjälper 

till att minska den oxidativa stressen och på det viset förbättra diabetesneuropatin. 

 

Syfte 

Diabetesneuropati är en diabeteskomplikation som drabbar väldigt många diabetiker och 

kan ha stor inverkan på livskvalitén. Syftet med denna litteraturstudie är att titta på vad som 

orsakar diabetesneuropati och undersöka om det finns något sätt att förhindra utvecklingen 

av denna komplikation. 

 

Metod 

Detta är en litteraturstudie som är byggd på artiklar som är hittade på Pubmed och även på 

litteratur lånad från biblioteket. De sökord som är använda på Pubmed finns samlade i 

metodtabellen nedan (Tabell 1), där finns även datum när sökningarna är gjorda. Artiklarna 

som passade frågeställningen är valda genom att läsa abstraktet. På biblioteket var 

sökningar gjorda i deras databaser med hjälp av sökorden: diabetesneuropati, diabetic 

neuropathy och treatment neuropathy, där hittades några böcker som motsvarade 

önskemålen. Det har även gjorts sökningar på Google med hjälp av orden C-peptid, ALA, 

oxidativ stress, diabetesneuropati och diabetic neuropathy. 

 

Tabell 1. Metodtabell för sökningar på Pubmed.  

  

 

 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Valda referenser 

150413 
Pubmed 

(c peptide) AND 
neuropathy 

Clinical trials, 
english 

16 Ref. 12, 13 och14 

150414 
Pubmed 

((((antioxidants) 
AND neuropathy) 
AND diabetes)) 
AND alpha lipoic 
acid 

Clinical trials, 
english 

20 Ref. 15, 16 och 17 

150416 
Pubmed 

(diabetic 
neuropathy 
pathogenesis) AND 
sorbitol 

Humans, 10 
years, english 

7 Ref. 5 

150429 

Pubmed 

 

(((c-peptid) AND 

diabetes) AND 

neuropathy) AND 

insulin 

5 years, english 15 Ref 7 och 8 
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Resultat 

 

Behandling med C-peptid: C-peptid är en del i proinsulin och finns naturligt i kroppen 

hos friska individer, men hos typ 1 diabetiker och typ 2 diabetiker i sent stadium saknas både 

insulin och C-peptid. För att kontrollera blodsockret tillförs insulin medan C-peptid länge 

har ansetts som en biprodukt som inte fyllt någon viktig fysiologisk roll. Nya studier tyder 

på att C-peptid har en viktig roll för bland annat hjärta, njurar och nervsystem (2, 9). I detta 

arbete ingår tre placebokontrollerade kliniska studier som tittar på effekten av C-

peptidbehandling på både nervledningshastighet, värme- och vibrationströsklar och 

blodsockerkontroll vid diabetesneuropati. En översikt av studierna hittas i tabell 2.  

Tabell 2. Översikt av studierna på C-peptidsbehandling vid diabetesneuropati. 

 

Beneficial effects of C-peptide on incipient nepropathy and neuropathy in patients with 

Type 1 diabetes mellitus (12) 

Denna dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade, cross-over studien tittade på C-

peptids effekt på nefropati och neuropati hos typ 1 diabetiker och pågick i sex månader. 

Studien innehåller två studiegrupper där en grupp fick placebo och den andra fick c-peptid 

(600 nmol uppdelade på tre doser per dygn) under tre månader. Alla deltagarna 

behandlades med insulininjektioner flera gånger per dag utom en som fick insulinet 

kontinuerligt via insulinpump. Fyra deltagare behandlades med ACE-hämmare vid studiens 

start, de fick övergå till behandling med felodipin (Plendil) med start två månader innan 

start. ACE-hämmare har setts ge en viss effekt på neuropati så därför var ett byte nödvändigt 

för att inte få missvisande resultat. 

Studie Studiedesign Syfte Studie- 

längd 

Antal 

deltagare 

Medelålder 

(år) 

Diabetes-

duration 

(år) 

Beneficial effects of 

C-peptide on 

incipient nepropathy 

and neuropathy in 

patients with Type 1 

diabetes mellitus (12) 

Randomiserad, 

dubbelblind, 

placebo-

kontrollerad, 

cross-over 

studie 

Att granska 

effekten av C-

peptidbehandling 

vid nefropati och 

neuropati  

6 månader 21 st.           

 

29 ± 1 15 ± 1 

Amelioration of 

sensory nerve 

dysfunction by C-

Peptide in patients 

with type 1 diabetes 

(13) 

Randomiserad, 

dubbelblind, 

placebo-

kontrollerad 

studie 

 

Att undersöka om 

behandling med 

C-peptid 

förbättrar 

nervfunktionen  

3 månader 46 st. 29 10 

C-Peptide 

replacement therapy 

and sensory nerve 

function in type 1 

diabetic neuropathy 

(14) 

Utforskande 

(exploratory), 

dubbelblind, 

randomiserad, 

placebo-

kontrollerad 

Att ta reda på om 

C-peptid har 

positiv effekt på 

perifera 

nervfunktioner  

6 månader 139 st. 44,2 ± 0,6  30,6 ± 0,8  
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Under testperioden märktes ingen signifikant skillnad på vare sig HbA1C eller fruktosamin 

varken hos C-peptidgruppen eller de som fick placebo men både plasmaglukosvärdet som 

togs varje månad och blodsockervärdena som deltagarna tog hemma tenderade att sjunka 

för båda grupperna under testperioden. Värdena för C-peptid varierade under dagen, 60 

minuter efter frukostdosen (225 nmol) var värdena som högst för att sedan sjunka succesivt, 

efter 10-12 timmar efter injektionen var C-peptidnivåerna i plasma så låg att de inte gick att 

avläsa. 

Hos 12 patienter sågs tecken på autonom neuropati, detta fastställdes genom att kontrollera 

hjärtfrekvensen vid ett djupandningstest där man såg att variationerna i hjärtfrekvensen var 

lägre än hos friska personer.  Efter behandling med C-peptid sågs variationen i 

hjärtfrekvensen öka vilket tyder på en förbättring av den autonoma neuropatin. Vid 

placebobehandlingen däremot så minskade hjärtfrekvensvariationen. Skillnaden var 

signifikant i båda grupperna. Hos de personer som hade en normal variation av 

hjärtfrekvensen sågs ingen skillnad, varken efter placebo eller C-peptidbehandlingen.  

Två av deltagarna led av postural hypotension vid studiens start. Vid första tilt-testet (ett 

test som undersöker blodtrycksregleringen i kroppen vid lägesförändring) sågs en sänkning 

av det systoliska trycket redan efter 1-3 minuter men efter behandlingsperioden med C-

peptid klarade båda två det 8 minuter långa tilt-testet med normala och stabila 

blodtrycksvärden. Efter placebobehandlingen fick båda två tillbaka sina besvär. En av dessa 

deltagare hade även haft problem med retrograd ejakulation, problem som hade börjat 5 år 

innan studien. Efter han hade behandlats med C-peptid under 2-3 veckor försvann besvären 

helt men återkom igen under behandlingsperioden med placebo.  

Sex av deltagarna visade tecken på sensorisk neuropati, en neurofysiologisk undersökning 

och undersökning av temperatursinnet s.k. kvantitativ sensibilitetsmätning (QST) visade på 

onormalt höga värme- och vibrationströsklar i fötter och underben. Under behandling med 

C-peptid minskade det genomsnittliga termiska tröskelvärdet (skillnaden mellan varmt och 

kallt) för att sedan återkomma under placeboperioden men de genomsnittliga vibrations- 

och värmesmärttröskelvärdena visade inte på någon signifikant skillnad under någon av 

behandlingsperioderna (12). 

 

Amelioration of sensory nerve dysfunction by C-peptide in patients with type 1 diabetes 

(13)  

I den här randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studien var syftet att 

undersöka om behandling med c-peptider förbättrade nervfunktionen hos patienter med typ 

1 diabetes. 49 personer deltog i studien och av dessa var det 46 st. som slutförde den (15 

kvinnor och 31 män). Ingen av deltagarna hade symtom på perifer neuropati. Deltagarna 

blev indelade i två grupper där den ena gruppen fick placebo (20 st.) och den andra fick c-

peptid, 600 nmol uppdelade på 4 doser under ett dygn (26 st.). Det fanns även en 

kontrollgrupp med 15 friska personer(13).  

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan testgrupperna vid studiens start. Mängden C-

peptid låg under gränsvärdet (< 0,10 nmol/l) hos 85 % av personerna i c-peptidgruppen och 

hos 60 % av personerna i placebogruppen, hos resterande deltagare varierade värdena 
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mellan 0,13 och 0,20 nmol/l. Under behandlingen med C-peptid återställdes plasmavärdena 

till fysiologisk nivå, 1,3 ± 0,15 nmol/l.  

HbA1C i båda grupperna var i stort sett oförändrade under studieperioden och inga 

biverkningar uppmärksammades som kunde kopplas till behandlingen. Jämfört med den 

friska kontrollgruppen var nervledningshastigheten i de sensoriska nerverna (SCV) 

signifikant lägre hos diabetespatienterna. Även i de motoriska nerverna var 

nervledningshastigheten (MCV) lägre hos diabetikerna jämfört med den friska 

kontrollgruppen. Mellan de två behandlingsgrupperna fanns det ingen signifikant skillnad 

varken i SCV eller MCV vid studiens start. Inte heller retledningsförmågan i musklerna 

(CMAP) eller den sensoriska nervaktionspotentialen (SNAP) visade på några signifikanta 

skillnader, varken mellan behandlingsgrupperna eller i förhållande till kontrollgruppen.  

Efter sex veckors studie kunde man se en signifikant ökning av SCV hos gruppen som fick 

C-peptid och efter 12 veckor kunde man se en förbättring med 2,7 ± 0,85 m/s. Förbättringen 

i SCV sågs tydligare hos de patienter där man uppmätt låg nervledningshastighet i de 

sensoriska nerverna när studien startade. Hos placebogruppen sågs ingen skillnad i SCV. 

När man tittade på förändringen av MCV och CMAP sågs ingen signifikant skillnad efter 12 

veckors behandling, varken i C-peptidgruppen eller placebogruppen men man kunde se att 

SNAP hade ökat signifikant.  

Tröskelvärdena för värme var signifikant förhöjda hos patienter med diabetes medan 

tröskelvärdena för kyla och vibration inte visade på någon betydande skillnad mellan 

diabetikerna och den friska kontrollgruppen. Efter 12 veckors behandling med C-peptid 

hade tröskelvärdena för vibrationer minskat signifikant jämfört med placebo medan 

temperaturkänsligheten inte förändrats hos vare sig C-peptidgruppen eller placebogruppen 

(13).  

 

 C-peptide replacement therapy and sensory nerve function in type 1 diabetic neuropathy 

(14) 

Syftet med denna dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade studien var att 

undersöka om c-peptid gav en positiv effekt på den perifera nervfunktionen hos patienter 

med typ1 diabetes och konstaterad perifer neuropati. 139 personer med typ 1 diabetes och 

symtom på perifer neuropati genomförde hela studien. Deltagarna blev uppdelad i 3 olika 

studiegrupper där ena gruppen fick placebo, den andra gruppen fick C-peptid i lågdos (1,5 

mg/dag uppdelat på 4 doser) och den tredje gruppen fick C-peptid i högdos (4,5 mg/dag). 

Även i denna studie fanns en kontrollgrupp med friska individer, den bestod av 63 personer. 

Studien pågick i sex månader och deltagarna följdes regelbundet upp under denna 

tidsperiod. Under studiens gång påvisades inga biverkningar som var kopplade till 

behandlingen. 

Vid studiens start hade deltagarna i alla testgrupper liknande HbA1C, medelvärdet låg på 

7,6 ± 0,1 %. Efter 6 månader hade alla deltagarnas HbA1C sjunkit men det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna, varken mellan de som fått låg- eller högdos av C-

peptid eller de som fått placebo. Plasmakoncentrationen av C-peptid hos deltagarna var 0,02 

± 0,00 nmol/l vid starten, dessa värden följdes upp efter 3 och 6 månader och visade på 

exponering av C-peptid i de två grupper som behandlades med detta. SCV visade på en 
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signifikant försämring hos diabetikerna jämfört med normala värden. Även MCV var 

signifikant försämrad hos deltagarna jämfört med värden hos friska personer. Den 

kvantitativa sensibilitetsmätningen (QST) visade på tydligare förhöjning av tröskelvärden i 

fötterna än underbenen framförallt gällande vibrationer och kyla.  

Det sågs ingen signifikant skillnad i resultaten mellan den grupp som fick låg och den grupp 

som fick högdos av C-peptid så resultaten från dessa grupper slogs ihop i den resterande 

delen av analysen.  

Jämfört med utgångsvärdena hade SCV förbättrats signifikant i grupperna som fått C-peptid 

men det var däremot ingen signifikant skillnad mellan grupperna som fick C-peptid och den 

grupp som fick placebo men antalet personer där SCV hade förbättrats var signifikant fler i 

grupperna som fått C-peptid jämfört med de som fått placebo. Eftersom att studien endast 

pågick i sex månader förväntades en tydligare förbättring hos de deltagare som endast hade 

liten påverkan av neuropati, därför gjordes också en analys på endast dessa deltagare. Testet 

innefattade 21 personer från placebogruppen, 31 personer som fick C-peptid i lågdos och 18 

personer som fick hög dos av C-peptid. I denna grupp sågs en stor förbättring av SCV hos de 

deltagare som fick C-peptid jämfört med de som fick placebo. Analyser visade att hos 39 % 

av deltagarna i C-peptidgruppen och 5 % av deltagarna i placebogruppen förbättrades 

resultaten. MCV och temperaturkänsligheten visade inte på någon förbättring efter C-

peptidbehandling men det gjorde resultatet av vibrationskänsligheten och NIA (14). 
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Behandling med α-liponsyra (ALA): ALA förhindrar den AGE-beroende förbrukning 

av glutation (GSH), hjälper till att upprätthålla ett cellulärt antioxidant nätverk och 

medverkar även till att återskapa andra antioxidanter som C- och E-vitamin (10). Eftersom 

att den oxidativa stressen ser ut att spela en stor roll vid utvecklingen av diabetesneuropati 

så verkar det troligt att en antioxidant som ALA borde ha positiv effekt på symtomen. Nedan 

studeras tre kliniska studier med avseende på detta. I studien där deltagarna fått ALA 

intravenöst sågs effekt redan efter fyra dagar. Jämför man den orala och intervenösa 

behandlingen kan man tolka det som att effekten uppnås snabbare med intravenös 

behandling. Översikt av studierna ses i tabell 3. 

 

Tabell 3. Översikt av studierna på ALA-behandling vid diabetesneuropati. 

 

 

The sensory symtoms of polyneuropathy of diabetic polyneuropathy are improved with α-

lipoic acid (15) 

Denna studie omfattar 120 diabetiker mellan 18 – 74 år som är drabbade av polyneuropati. 

Det är en dubbelblindad, randomiserad och placebokontrollerad studie där deltagarna är 

indelade i två grupper, en grupp får placebo (60 st.) och den andra gruppen får ALA 

Studie Studiedesign Syfte Studie-

längd 

Antal 

deltagare 

Medel-

ålder (år) 

Diabetes-

duration 

(år) 

The sensory symtoms of 

diabetic polyneuropathy 

are improved with α-

lipoic acid (15) 

Randomiserad, 

dubbelblind, 

placebo-

kontrollerad 

studie 

Att se om 

ALA 

behandling 

hade effekt 

på smärta 

och 

domningar. 

4 veckor 120 st.         

60 placebo 

60 ALA 

55,4 ± 8,66 

(placebo) 

56,8 ± 9,65  

(ALA)  

14,0 ± 8,2 

(placebo) 

15,1 ± 8,8 

(ALA) 

Oral treatment with α-

lipoic acid improves 

symptomatic diabetic 

polyneuropathy (16) 

Randomiserad, 

dubbelblind, 

placebo-

kontrollerad 

studie 

 

Att fastställa 

effektiviteten 

och dos-

responsen 

vid oral 

behandling 

med ALA.  

6 veckor 181 st.       

43 placebo 

45 ALA600 

47 ALA1200 

46 ALA1800              

 

57 ± 11 

(placebo)       

56 ± 12 

(ALA600)     

59 ± 12 

(ALA1200)   

59 ± 12 

(ALA1800) 

14 ± 10 

(placebo)       

13 ± 8 

(ALA600)      

14 ± 10 

(ALA1200)    

55 ± 11 

(ALA1800) 

Efficacy and safety of 

antioxidant treatment 

with α-lipoic acid over 4 

years in diabetic 

polyneuropathy (17) 

Utforskande 

(exploratory), 

dubbelblind, 

randomiserad, 

placebo-

kontrollerad 

Att 

undersöka 

om ALA inte 

bara 

förhindrar 

försämring 

utan även 

förbättrar 

neuropatin. 

4 år 460 st.      

227 placebo 

233 ALA 

 53,9 ± 7,6 

(placebo) 

53,3 ± 8,3 

(ALA) 

 

13.5 (0,9-

46,7) 

(placebo)   

13,3(0,8-

56,1) (ALA)            
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intravenöst (60 st.). Deltagarna har fått 14 doser (placebo eller ALA) fördelade på tre veckor. 

Vid studiens start poängsattes deltagarnas symtom - brännande eller knivstickande smärta, 

domningar och stickningar (Total Symptoms Score, TSS), genom undersökning av 

förändringar i autonoma, motoriska och sensoriska symtom (Neuropathy Symptom and 

Change score, NSC) och genom undersökning av bl. a muskelsvaghet, avsaknad av reflexer 

och vibrationsförändring (NIS). Syftet med studien var att undersöka om behandling med 

ALA var effektiv på symtom så som smärta och domningar och även om en förbättring kan 

kopplas ihop men patofysiologin hos nerverna eller om det kan förklaras på något annat vis. 

Vid studiens start fanns det ingen signifikant skillnad mellan grupperna i avseende på 

demografi eller sjukdomsförekomst förutom att förhållandet mellan män och kvinnor var 

större i placebogruppen.  

Efter tre veckors behandling hade medelvärdet av TSS förbättrats med 5,72 poäng i gruppen 

som behandlades med ALA och i gruppen som fick placebo hade värdet förbättrats med 1,83 

poäng. Man tog med olikheten i könsfördelningen i de båda grupperna och såg att skillnaden 

mellan TSS i de båda grupperna var statistiskt signifikant.   

Redan efter fyra dagars behandling med ALA kunde en förbättring ses och skillnaden mellan 

de båda grupperna ökade under behandlingstidens gång och en signifikant förbättring 

kunde ses hos de som fick ALA. De olika symtomen som poängsatts enligt TSS utvärderades 

var för sig och det sågs en signifikant förbättring för varje symtom hos gruppen som fått 

ALA.  NSC visade inte på någon signifikant skillnad på de autonoma och motoriska 

symtomen hos de båda grupperna men om man tittade på positiva och negativa 

smärtsymtom sågs en desto större och signifikant förbättring i gruppen som fick ALA.  

Även deltagarnas egna bedömningar av förbättringar av symtomen sedan studien startade 

var signifikant större hos gruppen som fick ALA jämfört med den som fick placebo. 

Deltagarna i båda grupperna fick bedöma hur de upplevde den samlade effekten av sin 

behandling, hos gruppen som fick ALA ansåg 80 % att den var bra eller mycket bra och i 

gruppen som fick placebo var det endast 8,3 % som ansåg att den var bra eller mycket bra. 

Läkaren som utförde behandlingen bedömde att 66,7 % av deltagarna som fått ALA hade 

svarat bra eller väldigt bra på behandlingen, samma bedömning av deltagarna som fått 

placebo gav att endast 1,7 % av deltagarna hade svarat bra eller mycket bra på behandling. 

När man tittade på resultaten från NIS såg man en förbättring på 2,7 poäng hos deltagarna 

som fick ALA och 1,2 poäng hos placebogruppen men om man tittade på resultaten från de 

nedre extremiteterna, NIS(LL), såg man att de inte nådde upp till ett statistiskt signifikant 

resultat (15). 

 

Oral treatment with α-lipoic acid improves symptomatic diabetic polyneuropathy (16) 

Detta är en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie. Deltagarna (181 st.) 

var uppdelade i 4 studiegrupper. Varje grupp fick dagligen en oral dos med antingen placebo 

(46 st.), ALA 600mg (45 st.), ALA 1200mg (47 st.) eller ALA 1800 mg (46 st.) under 5 veckors 

tid. Syftet med studien var att fastställa effektiviteten och dosresponsen vid oral behandling 

med ALA. Alla fyra grupper fick börja med placebo den första veckan för att sedan övergå 

till den behandling de hade blivit tilldelad, vilken pågick i 5 veckor. Deltagarna var diabetiker 

mellan 18 – 74 år. Diabetesdurationen skulle vara minst ett år och deltagarna skulle också 

ha neuropati som utvecklats på grund av diabetes.  För att kunna mäta effekten av 
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behandlingen användes olika mätmetoder - symtomen poängsattes genom att använda TSS, 

NIS, NIS(LL) och NSC samt att studier på nervledningsförmågan genomfördes. När studien 

startade fanns inga signifikanta skillnader mellan deltagarna förutom behandling med oral 

antidiabetika och BMI. 

När deltagarna fått behandling under fem veckor sågs en signifikant minskning av 

medelvärdet för TSS och stickande och brännande smärta i alla tre grupper som fått 

behandling med ALA jämfört med gruppen som fått placebo. Men för symtomen domningar 

och parestesi (”myrkryp” och stickande, brännande känsla i benen) sågs inga signifikanta 

skillnader hos någon av grupperna. Mellan de tre grupperna som fått ALA sågs ingen 

signifikant skillnad. I gruppen som fick ALA 600 mg var minskningen av TSS 62 % efter fem 

veckors behandling. Motsvarande värden var 50 % i ALA 1200 mg, 56 % i ALA 1800 mg och 

26 % i placebogruppen.  

När man tittade på medelvärdena för NSC poängen, NIS och NIS(LL) fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna som fick ALA. När man tittade på NSC poängen hade alla ALA-

grupper liknande signifikant förbättring jämfört med gruppen som fick placebo och när man 

tittade på NIS sågs en signifikant förbättring i gruppen som fick ALA 1200 mg och i gruppen 

som fick ALA 1800 mg sågs en liten förbättring jämfört med de som fick placebobehandling.   

Värdena på NIS(LL) visade på en liten förbättring hos gruppen som fick ALA 600 mg i 

jämförelse med de som fick placebo och NIS(LL) för den sensoriska funktionen visade på en 

signifikant förbättring vid behandling med ALA 600 mg och en liten förbättring vid 

behandling med ALA 1200 mg jämfört med placebobehandlingen. Studien visade inte på 

någon signifikant skillnad mellan grupperna i avseende på nervledningshastigheten.  

Deltagarna själva fick skatta hur de upplevde effektiviteten av behandlingen. 62 % av 

deltagarna i gruppen som fick ALA 600 mg upplevde effektiviteten som väldigt bra, 56 % av 

deltagarna som fick ALA 1200 mg och 71 % av deltagarna som fick 1800 mg hade också den 

upplevelsen. I placebogruppen var det 29 % som upplevde en väldigt bra effektivitet (16). 

 

 Efficacy and safety of antioxidant treatment with α-lipoic acid over 4 years in diabetic 

polyneuropathy (17) 

 I den här studien, som också är en dubbelblindad, randomiserad och placebokontrollerad 

studie, deltog 460 personer. Syftet med studien var att se om behandling med ALA inte bara 

förhindrade försämring utan också förbättrade neuropatin. Studien var uppdelad i två 

grupper, där varje grupp fick antingen placebo eller 600 mg ALA och pågick i drygt fyra år. 

Alla deltagarna fick placebo de första 6 veckorna. Personerna i studien skulle vara mellan 18 

– 64 år, ha haft diabetes i minst ett år och konstaterad neuropati som var orsakad av 

diabetes. Det fick inte vara behandlade med några antioxidanter som t.ex. ALA, betakaroten, 

vitamin E eller vitamin C eller några andra vitaminer eller läkemedel som anses påverka 

eller orsaka neuropati. De skulle inte heller ha missbrukat alkohol eller droger.  

Effekten av behandlingen mättes med hjälp av olika poängsystem – NIS-LL+7 (innefattar 

vibrationströskel, MCV, mätning av latenstiden i nervledningshastigheten i peronealnerven, 

suralnerven och tibialnerven (två motoriska och en sensorisk nerv i underbenet), CMAP och 

onormal hjärtrytm vid djupandning (HRDB)), NIS, NIS(LL), NSC, TSS, och SCV.   
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Vid studiens start fanns det inga signifikanta skillnader mellan grupperna förutom HRDB. 

Medelvärdet av HbA1c minskade i båda grupperna under studiens gång, både vid en 

jämförelse efter två år och en efter fyra år, men det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

gruppen som fick ALA och den som fick placebo. De sammanlagda poängen för NIS-LL+7 

visade på en minskning i gruppen som behandlades med ALA och en ökning i 

placebogruppen efter 4 års behandling, men skillnaden mellan grupperna var inte statistiskt 

signifikant. Tittar man på NIS så hade det skett en signifikant förbättring efter fyra år 

behandling med ALA och en försämring efter samma tidsperiod med placebo. NIS(LL) och 

NIS smärttest (pinpricktest) visade att skillnaden från startvärdet var på gränsen till 

signifikant men delresultaten från NIS(LL) angående muskelsvagheten visade på en 

signifikant förbättring hos gruppen som fick ALA men en försämring hos de som fick placebo 

medan resultaten av reflex och sensoriska funktioner inte visade någon signifikantskillnad 

mellan grupperna. En jämförelse mellan de båda grupperna visade inte på någon signifikant 

skillnad av QST, HRDB, eller TSS. En analys av det kliniska svaret på behandlingen efter 

fyra år visar att den var högre i gruppen som fått ALA än i den som fått placebo och 

försämring av neuropati var lägre i ALA-gruppen jämfört med de som behandlats med 

placebo. Skillnaderna visade statistisk signifikans både för NIS och NIS(LL). Även resultaten 

av NSC var statistiskt signifikanta och visade på en förbättring hos de som behandlats med 

ALA och en försämring för de som fått placebo (17). 

 

Diskussion 

Denna litteraturstudies syfte var att ta reda på vad den största risken för utveckling av 

diabetesneuropati är och om det går att förebygga med läkemedelsbehandling. Dessa frågor 

var inte helt enkla att besvara.  

Någon enskild orsak till diabetesneuropati kan inte fastställas, men i den litteratur som ingår 

i detta arbete konstateras att den bakomliggande faktorn som påverkar utvecklingen av 

diabetesneuropati är hyperglykemi (2). Kopplingen mellan glukosnivån och 

funktionsstörningen i nerverna är väldigt stark. Även diabetesdurationen spelar en viktig 

roll, en diabetiker som har god blodsockerkontroll kan trots det oftast inte komma ner på 

den nivå som friska personer har. Medelvärdet av blodsockret är högre och svängningarna i 

blodsockret, variationerna mellan högt och lågt, är större än hos personer utan diabetes. Så 

trots ”bra” blodsockervärden så är en diabetiker inte skyddad från utvecklingen av 

diabetesneuropati.  

En av frågorna som ställdes vid denna litteraturstudies start var om det finns någon 

behandling som kan motverka utvecklingen av diabetesneuropati. Som det ser ut i dagsläget 

är svaret på den frågan nej, men det pågår mycket intressant forskning för att hitta något 

fungerande läkemedel, C-peptid och ALA är två av dessa. ALA valdes ut för att fria 

syreradikaler och den oxidativa stressen ser ut att spela en betydande roll vid utvecklingen 

av diabetesneuropati och det gör att det blir väldigt intressent att se vad en antioxidant som 

ALA kan åstadkomma. C-peptid är ett kroppseget ämne som hos friska personer utsöndras 

från bukspottkörteln men hos diabetiker saknas och det gjorde det väldigt spännande att 

undersöka effekten hos just diabetiker som får tillsatts av C-peptid.  

Hos personer som inte lider av diabetes produceras både insulin och C-peptid från 

bukspottkörteln, hos typ 1 diabetiker och typ 2 diabetiker i sen fas produceras inget av dem. 
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Under lång tid har C-peptid ansetts vara en biprodukt av insulin utan egen effekt men den 

bedömningen håller på att omvärderas. C-peptid ser inte ut att spela någon stor roll i 

blodsockerregleringen men har effekt på bland annat Na+/K+-ATPasen, 

kväveoxidproduktionen och reaktiva syreföreningar (ROS). I flera studier stöds teorin om 

att C-peptidbehandling har fysiologisk effekt på flera organ, däribland nerverna genom att 

öka den neuronala funktionen och det endoneurala blodflödet (7). Hos typ 2 diabetiker som 

fortfarande har kvar sin insulinproduktion finns även C-peptidproduktion kvar men de 

drabbas ändå av diabetesneuropati, så vad är egentligen kopplingen. Är deras egen C-

peptidproduktion inte tillräckligt stor och skulle kanske de också gynnas av att behandlas 

med C-peptid? 

Alla tre studier av C-peptid som detta arbete omfattar är placebokontrollerade och tittar på 

effekterna av C-peptidbehandling på både nervledningshastighet, värme- och 

vibrationströsklar och blodsockerkontroll. Vad gäller resultaten på nervledningshastigheten 

så kunde man redan efter sex veckors behandling se en signifikant förbättring i 

nervledningshastigheten i de sensoriska nerverna och efter tolv veckor sågs ytterligare 

förbättring, det skulle vara väldigt intressant att följa en studie som pågår under en längre 

tidsperiod och se hur mycket effekten förbättras eller om den stannar upp efter en tid. 

I dessa studier (12, 13, 14) kunde man se tydligast förbättring hos de deltagare som endast 

hade lindrig försämring av sin nervledningshastighet och det talar för att en tidig insats 

skulle kunna göra stor skillnad, men frågan är om utvecklingen skulle kunna stoppas. 

Kommer dessa patienter att få minskad risk för att utveckla diabetesneuropati eller kommer 

utvecklingen fortfarande vara lika beroende av diabetesdurationen och hyperglykemi. Något 

som skulle vara väldigt spännande att följa är diabetiker som just fått sin diagnos och får 

börja behandling med C-peptid direkt.   

ALA är en antioxidant som hjälper till att motverka effekten av oxidativ stress. Syftet i dessa 

studier var att se om behandling med ALA minskade försämringar eller till och med 

förbättrade neuropatin. Man tittade även på om det fanns någon skillnad i effekt beroende 

på dosstorleken.  

I alla tre studier (15, 16, 17) fann man positiva resultat. I de två kortare studierna ses en 

signifikant skillnad mellan placebogrupperna och de som behandlas med ALA, efter fem 

veckors behandling med ALA minskades TSS, (brinnande, stickande smärta), men i studien 

som pågick i fyra år så sågs en ingen signifikant förbättring av TSS hos gruppen som fick 

ALA. Däremot sågs en tydlig skillnad mellan placebo- och ALA-grupperna när man tittade 

på NIS och NIS(LL). Även de sammanlagda poängen för NIS-LL+7 visade på förbättring i 

gruppen som behandlats med ALA, det sågs också en försämring i placebogruppen men 

skillnaden var inte signifikant. Om man tittar på dessa studier så ger ALA behandling 

bevisligen en positiv effekt på diabetesneuropati, frågan är om den effekten håller i sig vid 

fortsatt behandling eller om besvären bara skjuts upp.  

Jämför man den orala och intervenösa behandlingen kan man tolka det som att effekten 

uppnås snabbare med intravenös behandling, det hade varit intressant om det fanns någon 

form av bedömning lika tidigt i alla tre studierna för att jämföra de olika 

behandlingsformernas effekt i väldigt tidigt stadium. Tittar man på studien som jämför 

dosresponsen så ses ingen signifikant skillnad mellan de olika behandlingsgrupperna som 

får ALA utan alla tre grupperna får förbättrade symtom jämfört med placebo. När deltagarna 

själv bedömde behandlingseffekten tyckte en övervägande del av de som fick ALA att 
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effekten var bra eller mycket bra. Det tyder på att flertalet deltagare fick förbättrad 

livskvalitet vilket är väldigt positivt.  

I två av C-peptidstudierna och i en av ALA-studierna sågs en liten förbättring i 

blodsockervärdena (HbA1C) hos både placebogrupperna och de som fick C-peptid eller ALA. 

Skillnaden i värdena var inte signifikant och kan inte kopplas till C-peptid eller ALA-

behandlingen utan förklaringen ligger troligtvis i att alla deltagarna var mer medveten om 

sina värden under studiens gång och korrigerade dessa om de inte var bra. Efter som att 

skillnaden inte var signifikant mellan grupperna som fick placebo och de som fick ALA eller 

C-peptid så kan inte förbättringarna i neuropatin kopplas till förbättringar i blodsockret.  

Något som skulle vara väldigt intressant att följa är studier där deltagarna får både ALA och 

C-peptid. ALA har visat effekt på både smärtsymtom, vibrationskänslighet och 

muskelsvaghet och vid C-peptidsbehandling har man sett en förbättring i den sensoriska 

nervledningshastigheten och temperaturkänsligheten.  Skulle en kombinationsbehandling 

ge ännu bättre effekt och kanske förstärka de positiva resultaten som setts vid behandling 

med de enskilda preparaten? 

En litteraturstudie kändes som ett bra sätt att få en större överblick av flera kliniska studier 

och på så vis få svar på frågeställningarna ovan. Dessa studier innefattar både deltagare med 

konstaterad neuropati och deltagare som inte visar symtom på neuropati vilket ger en 

bredare bild av behandlingseffekten men gör också studierna lite svårare att jämföra med 

varandra. En svaghet med denna studie är att den endast tittar på två olika substanser, C-

peptid och ALA, men det forskas på många fler ämnen som t.ex. aldosreduktashämmare och 

ACE-hämmare (4). De kliniska studierna i denna litteraturstudie valdes ut genom att läsa 

abstrakten, de skulle innehålla behandling av diabetesneuropati och C-peptid eller ALA. Så 

här i efterhand önskar jag att jag även fokuserat på studielängden och kanske hittat någon 

studie som pågick under en längre tid, speciellt på C-peptid där de längsta av dessa tre 

studier endast pågick i sex månader. Genom att intervju diabetesläkare kunde man ha fått 

deras bild av uppkomsten av diabetesneuropati och höra om de sett någon koppling till 

andra faktorer som påverkar neuropatin, exempelvis kost, svängande blodsockervärden 

eller patienters ålder. 
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Slutsats 

Eftersom att orsaken till diabetesneuropati inte är fullständigt klarlagd så är det svårt att 

direkt hitta något effektivt behandlingssätt för att förebygga uppkomsten och utvecklingen 

av nervskadorna. Just nu finns inga läkemedel som motverkar uppkomsten av 

diabetesneuropati. Slutsatsen efter att ha titta på dessa studier är att både C-peptid och ALA 

ger bra effekt på symtomen vid diabetesneuropati. Det som inte framkommer är hur effekten 

ser ut på längre sikt än fyra år. Mer studier behövs och dessa bör pågå under en längre period 

för att kunna fastställa den långsiktiga effekten och även se om det finns några biverkningar. 

Även studier på kombinationsbehandling bör genomföras för att se om dessa två substanser 

kan förstärka effekten av varandra och ge ytterligare förbättring på neuropatisymtomen. 
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